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Han vart kristen i vaksen alder, 
og i haust vart han òg leiar i 
Gand sokneråd. No vil han at 
fleire på hans alder skal verte 
meir aktive i kyrkjelyden.

         Tekst og foto: Øystein Lemvik

Kyrkjelyden har nett valt nytt råd. Dette skjer 
jo med jamne mellomrom, og me vert vande 
med det, men like fullt får me nye represent-
antar, og kan hende nye tankar inn i styre 
og stell. Menighetsbladet Tilstede ville difor 
snakke litt med leiaren for det nye rådet, for 
å høyre kva tankane hans er for dei komme-
nade fire åra.

For dei som ikkje kjenner han frå før, er Arve 
gammal nok til å ha vaksne ungar (tre i talet), 
han bur på Ganddal og arbeidar med bil. Han 
har dessutan sitte i soknerådet i førre periode, 
så han veit litt om kva han går til. 

Tilstede spør kva han gjerne vil ta tak i 
framover?
- Eg har sett over tid at færre frå min gener-
asjon kjem på gudstenesten. Dette er noko eg 
gjerne vil finne ut av i tida framover – kva er 
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leder

Tid for å finne 
glede i tall
 
I disse dager går det ut befaling fra høy-
este hold, både fra Statistisk Sentralbyrå, 
fra Skattemyndigheter og fra Den Norske 
Kirke, om at alle som har vært innom 
noe som helst kirkelig i løpet av 2019, 
eller gitt penger til menighetsarbeid, skal 
telles, skatte-godtgjøres og innskrives 
i forskjellige manntall, statistikker og 
rapporter.
Nå for tiden fylles det derfor ut en drøss 
med skjema. Hvor mange ble døpt, hvor 
mange kom til gudstjeneste, hvor mange 
frivillige medarbeidere jobbet i løpet 
av uken, og så videre. Hva var trenden, 
lokalt og nasjonalt?
Man kan bli nærsynt av slikt, så la oss ta 
et skritt tilbake og se litt større på det: 
I følge store norske leksikon, oppdatert 
des-19, finnes det globalt ca. 2,2 milliar-
der kristne, 32 % av hele verdens befolk-
ning. Kristendommen er dermed verdens 
største og mest utbredte religion. I samtli-
ge land i verden finnes det kristne. 

I fastetiden kommer konfirmanter på dø-
ren din for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps Fasteaksjon. Tallene for denne 
innsamlingsaksjonen har de siste årene 
dessverre gått litt ned her i Gand. Les 
om Fasteaksjonen i dette bladet, og bli 
inspirert til å få tallene opp!
Ny menighetsrådsleder Arve Oftedal 
gleder seg over at besøkstallene på 
gudstjenestene i soknet går opp! Han vil 
vi skal tenke nytt om hvordan vi feirer 
gudstjeneste, og vil se flere på sin alder 
i benkeradene. Les mer om ham også i 
bladet. 

Gud begynte i det små, med å kalle 
Abraham og det lille Israelsfolket. Først 
helt lokalt – i dag i alle verdens land. 
Jeg vil minne om at vi ikke må stirre oss 
blinde på statistikken. Mange tall lokalt 
går kanskje opp, mens nasjonalt går de 
ned. Og sikkert også motsatt. 
Vi må finne glede i tallene, om det i det 
hele tatt går an å si noe sånt …

– Møt vår nye MR-leiar, Arve Oftedal

Mekanikeren 
som vil fornye

det som gjer at desse ikkje kjem lengre? Og 
sjølv om det framleis er mange som kjem, er 
det kan hende færre som kjem til når ein ser 
på veksten av folk som bur i området. Eg vil 
gjerne sjå fleire komme!

Då snakkar du om gudsteneste på sundagar?
- Ja, det er mellom anna den som vert telt, og 
det talet politikarane ser, så eg vil jo gjerne 
at deltakartalet er så høgt som mogeleg. Men 
for all del, det skjer jo meir i kyrkja mellom 
mandag og sundag. At eg nemner gudstenesta 
er ikkje for å snakke ned det andre arbeidet!

Kva tenkjer du sjølv kan vere grunnar til at 
nokon ikkje kjem så ofte som før?
Det kan vere så mangt – det kan vere hytta, 
det kan vere andre fritidsinteresser, det kan 
vere tilbodet me har. Folk eg kjenner, og har 
snakka med, nemner óg forma på gudste-
nesten. Mi oppleving er at den har vorte meir 
høgkirkeleg med åra – for somme kan det ha 
vore eit bidrag. Uansett er dette noko eg vil at 
rådet skal freiste å finne ut av.

Har du nokre tankar om kva ein bør gjere 
óg?
Eg har vel ingen konkrete planar som eg vil 
sette ut i livet i morgon. Det eg tenkjer er 
viktig, er at kyrkja fornyar seg, slik at ho vert 
aktuell for folk. Me må finne ut kva folk er 

Uformelle samlinger hvor 
Per Sigmund Rettedal 

leder oss gjennom gamle 
og nye salmer.

Menighetssal 2 kl. 18-19 
disse dagene:

29.01., 19.02., torsdag 02.04., 
29.04., 27.05.

Velkommen med eller uten 
stemme!

Velkommen til salmetimer i Gand kirke! 

Hanne Bolstad, 
Daglig leder 

Gand sokn
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Et nytt år og tiår ligger foran oss. De fleste 
av oss har mye å være takknemlige for, men 
likevel kan uroen for framtida ligge der og 
gnage. 
Det er vel få av dere som leser dette som er 
gamle nok til å huske siste verdenskrig. For 
de fleste av oss er den historie, en historie 
om okkupasjon, ufrihet, menneskeliv som 
gikk tapt, framtid som manglet.
Pappa fortalte meg en gang noe av det han 
som sjuåring husket best fra frigjørings-
dagen i 1945. Farmor sto med hodet dypt 
nede i en kiste for å grave fram de norske 
flaggene som var gjemt helt på bunnen. 
Han husket forventningen, håpet, og drøm-
te kanskje om en fremtid annerledes enn 
det han til da hadde opplevd.
Vi har ikke opplevd krig, men levd i fred 
hele livet. Til tross for at vi har så mye å 
være takknemlige for, så er det mange av 
oss som bekymrer oss, opplever at livet er 
krevende, tenker på hva framtiden vil brin-
ge, er urolige for helsa vår, jobben, familien.
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, 
sier Herren, fredstanker og ikke ulyk-
kestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. 
(Jer 29,11)
Mange har funnet trøst i dette bibelverset 
fra profeten Jeremia. Her får vi høre hvor-
dan Gud taler til mennesker som har mistet 
håpet og ikke lenger tror at det nytter. 
Ordene ble først talt til et folk som var langt 
hjemmefra. De har mistet kontakten med 
templet i Jerusalem og tenker: Det er ute 
med oss. Gud er ikke her. Han har glemt 
oss. 
Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Det finnes ingen steder og ingen tider i 
menneskelivet der Gud ikke er. Guds løfte 
om fremtid og håp er ikke en trylleformel, 
som med et lite knips eller et kjapt sukk 
oppover, gir oss enkle, problemfrie liv - 
men det er et løfte om Guds nærvær, et 
løfte om at det er en fremtid for oss. At det 
er håp midt i det som kan se håpløst ut.
Og på begynnelsen av et nytt år – og et nytt 
tiår, skal vi ta med oss dette løftet og gå 
framtiden i møte med håp og trygghet om 
at Gud vil gå med oss alle dager.

Andakt av Astrid Harbo, Sokneprest

opptekne av, kva som er viktig for dei. Og 
me må finne ut korleis kyrkja kan stille opp 
for dei, korleis me kan vere ein arena dei vil 
søkje. 

Me veit jo for eksempel at det er ein god del 
som er einsame. Kan me som kyrkje vere ein 
stad der dei kan finne fellesskap? Me høyrer 
og om at ungdom slit meir med psykiske 
problem enn dei gjorde før. Kan kyrkja finne 
ei rolle å spele der, vere ei hjelp? 

Eg ynskjer at me har eit godt samarbeid med 
Ganddalen óg. Der skjer det mykje positivt 
for tida. Folk kjem, barnefamiliar, aktivitet-
en er stor og engasjementet likeins. Det er 
veldig kjekt å sjå, og kan hende me kan finne 
inspirasjon der. 

Du har jo fire år i rådet frå før. Kva tek du 
med deg vidare?
Eg synest at det vart gjort mykje godt arbeid 
førre periode. Og eg vil gjerne at me tek med 
oss vidare det som fungerte godt. Strategipla-
nen me lagde, for eksempel, er god å ha med 
vidare. Me bør nok revidere han litt, sjå kva 
som fungerte godt og kva som kan gjerast 
betre, men det var mykje godt med han. 

For eksempel tenkjer eg at me skal halde fram 
med Bibelen i Fokus. Disse bibeltimane op-
plever eg var styrkande for trua, og gav glede. 
Slikt må me halde på. 

Det viktige er jo igjen at me som kyrkje er 
aktuelle for folk. Dersom me kan stille opp i 
situasjonar som er viktige, eller me kan tilby 
noko som folk er opptatt av, eller treng, så vil 
fleire komme. 
Me vil gjerne òg ha fleire frivillige medar-
beidarar, og då gjerne folk frå min eigen 
generasjon. Eg opplever at generasjonen med 

vaksne ungdommar er litt underrepresentert, 
og det er synd, for dei som er på min alder er 
ofte i ein situasjon der dei har tid. Ungane er 
flytta ut, så fritida er større.

Å halde fram med å støtte ungdomsarbeidet 
er òg viktig. Det er dei som kjem til å ta over 
kyrkja etter kvart, og om me får dei engasjert 
er det større sjanse for at dei vert verande. 
Det skjer mykje positivt der no for tida, og 
me må støtte opp om det slik at det held seg.

Då var du kan hende mykje i kyrkja sjølv 
som ung?
Nei, eg hadde ikkje ei kristen oppvekst. Det 
vil seie, besteforeldra mine var engasjert i 
kyrkja, men ikkje foreldra mine. Eg kom til 
Ganddal i 1995, og ungane gjekk på aktiv-
iteter i kyrkja. Etter kvart vart eg dratt inn 
i arbeidet, og sakte, men sikkert vaks trua 
fram. Det er litt uvanleg opplever eg, at ein 
vert kristen i vaksen alder, men det vart eg. 
Kan hende låg det eit frø frå besteforeldra, 
det veit eg ikkje. 

For meg er det uansett viktig å halde fram 
med å arbeide med trua. Ta meg tid til det, 
ta ti minutt kvar morgon – lese litt i Bibelen, 
meditere, «koble meg på». 

Det er nok viktig ja, det å vere i dagleg 
kontakt med Gud. Me går mot slutten her, 
og det er mykje som engasjerer deg. Kan me 
oppsummere kort?
Eg trur det viktigste er å få folk engasjert, og 
attende til kyrkja. Korleis me skal få det til, 
må me sjå på, men eg trur at me må fornye 
oss – vere aktuelle og tilstades. Om me får i 
gong ein prosess for å skape denne fornyinga, 
då vil eg seie me har gjort eit godt arbeid.

Arve Oftedal er ny Menighetsrådsleiar.
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Byprest Ingeborg takker av
Ingeborg Erikstein Krager 
har vært Byprest i Sandnes 
siden juni 2006. Nå har hun 
kommet til veis ende i sin 
medvandring blant mennes-
ker i byen som strever med 
rus, og ser frem til nye utfor-
dringer i prestetjenesten.

        Tekst og foto: Byprestene i Sandnes

Hva var det ved byprest-tjenesten som fikk 
deg til å søke på denne jobben for 14 år 
siden?
-Jeg hadde lyst på den. Hadde fulgt litt 
med på Prosjekt Nærvær, som den første 
Bypresten Rune Skøyen startet opp, og hadde 
allerede i studietiden tanker om at jeg kunne 
tenke meg å jobbe i dette feltet. Å være prest 
gatenært.

Du ble ansatt for å ha et spesielt fokus på 
kvinner i rusmiljøet. Hvorfor er det viktig 
med et eget spesielt fokus på denne gruppen?
- Kvinner og menn kan ha ulike typer utfor-
dringer i rusmiljøet, og det er fint at kirken 
gir mulighet til å velge om man vil snakke 
med en kvinne eller mann. Det tror jeg var et 
viktig signal inn i miljøet. Jeg tror også at det 
å sette fokus på kvinner kan heve statusen til 
kvinner. Kirken har gjort noe riktig ved å si 
at de bevisst vil ha et fokus på kvinner. 

Hva er de største forskjellene i jobben de 
første årene du var byprest, sammenlignet 
med den siste tiden?
- Det er en glede å ha lange relasjoner. At 
man har opparbeidet seg en tillit i miljøet. 
Det som skjer i rusmiljøet fra kommunen sin 
side er annerledes enn i starten av min tid. 
Færre ting var tilrettelagt for de rusavhengige 
før enn nå. Kommunen gjør mye mer nå. Vi 
byprester må derfor kanskje jobbe tydeligere 
med hva som er vår funksjon. 

Hva vil du si er det fineste eller mest 
meningsfulle ved å jobbe som prest blant 
rusavhengige?
- Det å være tett på folk er meningsfullt og 
fint. At folk har tillit nok til å dele vanskelige 
ting i livet med meg. Et høydepunkt gjennom 
uken er hverdagsmessene våre i Sandnes 
kirke, med lystenning, nattverd og fellesskap 

rundt bordet etterpå. Gjennom hverdagsmes-
sene har jeg sett at mennesker har fått mot 
til å leve og mot til å tro. Jeg har vært veldig 
heldig med kollegaene mine, som det har 
vært meningsfullt å jobbe sammen med, og 
jeg har trivdes veldig godt sammen med dem 
hele tiden. Og så liker jeg å ha en jobb som er 
så praktisk, at det skjer ting, at jeg er litt ute 
fra kontoret og beveger meg. Det liker jeg. 

Og hva er det mest utfordrende?
- Å stå ved siden av mennesker som har det 
så vondt. Man opplever at man blir en del av 
noe, men likevel så må hver og en ta ansvar 
for sitt eget liv. 

Hvor mange mennesker får dere være med 
og hjelpe ut av rusavhengigheten?
- Noen ganger har vi sittet sammen og snak-
ket om noen vi ikke har sett på en stund. Og 
så får vi høre at det har gått bra med dem. Da 
kan vi noen ganger bli overrasket over at det 
er flere enn vi tror som det går bra med. Men 
vi har vel ikke noe tall på det, egentlig. Men 
at det har vært noen i løpet av disse årene, 
det vet jeg, og det er jeg glad for.  

Byprestene er en del av virksomheten til me-
nighetene i Den norske kirke i Sandnes. Hva 
har det betydd for deg at du er en utsending 
fra menighetene i byens rusmiljø?
- Det betyr mye at vi har kirken i ryggen, og 
at vi er en del av et større fellesskap. Vi har 
ritualer og ordninger som jeg er trygg på, 
og som gjør jobben meningsfull for meg, 
ved at jeg er del av et større fellesskap. Og så 
tenker jeg at det er viktig for kirken, og for 
menighetene, å bli minnet på at mennesker 
i denne byen sliter med rus, og at det er et 
samfunnsproblem som strekker seg lenger 
inn i menighetene enn mange kanskje er klar 
over.

Prestemangelen begynner å bli et stort pro-
blem for Den norske kirke. Er det en riktig 
prioritering at tre prester jobber blant de 
rusavhengige her i byen?
- Ja. Det kunne jobbet diakoner her også. 
Det vesentlige er at det er mennesker med en 
utdannelse og en erfaring med seg inn i dette 
miljøet, det tror jeg er viktig. Så får vi håpe 
at flere tar utdanningen som gjør at det kan 
fylles opp med prester flere steder. 

Hvis du skal nevne et bibelsted som har vært 
ekstra viktig for deg i årene du har vært 
byprest, hvilket vil du da trekke frem?
- Da tenker jeg på det som er gatas sjeles-
org, Jesaja 57,15: «Så sier han som er høy og 
opphøyd, han som troner evig, Den hellige 
er hans navn: I det høye og hellige bor jeg og 
hos den som er knust og nedbøyd i ånden. 

Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, 
gi hjertet liv hos dem som er knust.»

Hvor går veien videre for deg nå Ingeborg. 
Og hvorfor?
- Nå prøver jeg meg i Sjømannskirken. Jeg 
blir en del av en gruppe på syv prester som 
skal være offshore. Hvorfor? Det var litt som 
da jeg søkte på byprest-jobben, jeg kjente at 
jeg fikk veldig lyst på den. Sånn kjente jeg det 
da jeg leste utlysning på offshoreprest-jobben 
også. «Oj, den fikk jeg lyst å prøve.» Og da 
landet jeg på det. 

Stillingen som Ingeborg går 
ut av, lyses ut i disse dager. 

Det søkes etter en prest eller 
diakon. 

Vi oppfordrer menighets-
bladets lesere til å tipse gode 

kandidater om å søke på 
denne viktige, spennende og 

meningsfulle stillingen. 
Eller tips byprest Øyvind 

Andersen på 976 99 677 hvis 
du har noen i tankene.

Ingeborg Erikstein Krager.



5

Sandnes kulturhus 10. og 11. februar 2020 kl 19.00 

Musikk, dans, drama fremført av elever fra Vågen VGS og Sandnes Kulturskole
Inntektene går til byprestenes arbeid i rusmiljøet i Sandnes.

Billetter bestilles hos Kulturhuset 51 60 20 10 eller via www.sandnes-kulturhus.no
Pris kr. 325,- for voksne og kr. 170,- for barn/student.

& BydelsutvalgeneKraner og løfteutstyr|www.industrikran.no



Med glede og forventning 
samles ei gruppe kvinner seg 
rundt bordet på Crux. Bordet er 
dekket med lys og blomster, og 
sjokolade og kaffe er på plass. 
Det er tid for SHINEWomen, et 
kurs for kvinner som Crux tilbyr 
både på Crux-senteret og på 
kvinneavdelingen i Stavanger 
fengsel. 

        Tekst: Elisabeth Håmsø

Du er verdifull!
Gjennom samtaler, undervisning og akti-
viteter, kommuniseres tema for kvelden. 
Viktigheten av å se den verdien hver og en av 
oss har; at det vi har gjort, eller som har blitt 
gjort mot oss, ikke endrer på den iboende 
verdien vi har. 
I løpet av seks uker snakker vi om verdi, styr-
ke og hensikt. Vi snakker om følelser og valg. 
Og så drømmer vi sammen, og snakker om 
at når vi bygger våre liv så må grunnmuren 
være en tro på den uendelige verdien hver og 
en av oss har. 
To timer går så altfor fort. Kvelden avsluttes 
med gode ord til hver enkelt, og en liten gave 
og et kort som er en påminnelse om kveldens 
tema: «Jeg er verdifull.»
«Jeg har lært at alle er verdifulle» var en av 
tilbakemeldingene da kurset var slutt. 
«Jeg har blitt glad i meg selv», sa ei annen. 

«Jeg har lært at alle er verdifulle.»

Crux hele uka
Enkle, men viktige sannheter som farger 
måten vi tenker om oss selv og andre, og ikke 
minst lever og bygger livene våre. Vi gleder 
oss til å bringe verdi til flere kvinner i år, slik 
at de kan bli den beste versjonen av seg selv.
Crux tilbyr gjennom uka mange aktiviteter 
for både for menn og kvinner. Vi har blant 
annet lørdagsåpent som gir innhold i helgene, 
og Crux Vedlikehold som gir mulighet for 
arbeidstrening. 
Vil du være del av å bygge opp mennesker 
som ønsker endring og et liv uten rus og 

kriminalitet? Vi trenger flere faste Crux-give-
re. Ta kontakt på mail: crux@stiftelsencrux.no 
eller tlf. 47 35 15 48.
For mer informasjon sjekk ut facebook (crux 
oppfølgingssenter) og nettsida vår: stiftelsen-
crux.no.

Vi har i mange år organisert kirkeskyss til 
søndagens gudstjenester for de som har van-
skelig for å komme seg til kirke selv. 
Det siste året har de fem flotte sjåførene våre 
ventet forgjeves på oppdrag. Det er derfor 
bestemt at dette tilbudet nå legges ned.
Vi ønsker at alle skal komme seg til kirke og 
håper at den manglende etterspørselen betyr 
at de som vil komme hit kommer fordi du 

Den organiserte kirkeskyssen i Gand kirke avvikles – den miljøvennlige oppstår!

eller andre har ledig plass i bilen. Ingenting 
er bedre!
Her kommer derfor en miljø- og 
menighetsvennlig oppfordring til deg som 
har plass: Se deg litt rundt i nabolaget om det 

er noen som kan tilbys skyss. 
Hjertelig takk til de 5 flotte herrene som har 
holdt denne tjenesten i gang år etter år! Dere 
har tjenestevillig brukt bilene deres og på 
den måten vært med på å inkludere de som 
trenger hjelp til skyss for å komme seg på 
gudstjenestene våre.

Margrete Børsand
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         Tekst: Hanne Gardum 

En menighet for folk i alle aldre
Det er herlig når ei jente på 5 år blir gjenkjent 
på kirkekaffen av en på 80 år som husker 
navnet hennes, hilser og hører hvordan hun 
har det i barnehagen. 
I høst var vi over 90 påmeldte på weekend til 
Holmavatn i alderen 0 til 80+. Relasjoner et-
ter en slik helg blir mer personlig, hvor både 
store og små kjenner en sterkere tilhørighet 
til fellesskapet. 

Utenom gudstjenester annenhver søndag har 
menigheten flere aktiviteter i uken. For å nev-
ne noen gjelder dette cellegrupper, pølsesang, 
babysang, menighetstrimmen/pilatestrening, 
bønnegrupper m.m. 
Arrangementer som menighetsfest, weekend 
og inspirasjonskvelder kan du også få med 

Unge familier flokker 
til Ganddalen menighet!

Her er den nye kirketomten på Ganddal.

deg! Menighetsfesten er 27. mars, menighets-
weekend er 25-27.september. Følg gjerne med 
på facebook for mer info. 

Søndagsskole og KRIK
Ganddalen menighet er en spennende 
menighet å høre til i. Vi opplever vekst hvor 
stadig nye kommer innom og ønsker å høre 
til. Frivilligheten øker, noe som gjenspeiler 
seg i tilbudet som gis til barna under guds-
tjenesten. 

På søndagsskolen går barn 0-3 år på Noahs 
ark, barn 4-6 år på Baluba, og skolebarn på 
KRIK i gymsalen. Søndagsskolen er så heldig 
å ha fantastiske og engasjerte ledere. Vi øn-
sker at flere familier skal besøke menigheten 
og bli en del av fellesskapet. 

På vei til å bli kirke
Menigheten har to viktige utvalg. Menighets-
utvalget som jobber dedikert med visjon og 
strategi innenfor menighetsutvikling, og Kir-
kebyggkomiteen som jobber med å realisere 
målet om eget kirkebygg på Sørbø/Hove. 
Politikerne i Sandnes ser viktigheten av 
å bygge kirke på Ganddal, en bydel i stor 
vekst. I desember ble det gitt 1.000.000kr til 
forstudie/konseptutvikling av nytt kirkebygg 
på Sørbø. Et kirkebygg vil være av stor betyd-
ning for lokalmiljøet både for barn, ungdom, 
voksne og eldre. 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Gand-
dalen menighet, til gudstjeneste, til å bli med 
i fellesskapet og til å være med å bygge kirke 
på Ganddal!

Søndagsskolen er populær.
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Løpejenta
Før årets Fasteaksjon skal vi bli kjent med et av Kirk-
ens Nødhjelps prosjekter i Beseko i Etiopia. En brønn 
på 120 meters dyp sørger nå for rent og trygt vann til 
8000 mennesker. Kila på 10 år forteller om en helt ny 
hverdag, hvor hun kan gå på skole og våge å drømme 
stort igjen. 

        Tekst: Anette Torjusen
        Foto: Håvard Bjelland

Mangler de vann på gården, er det ti år gamle Kila som ordner opp. 
Hvis hun ikke er ute og løper. Hun piler over det grønne gresset. Lett i 
steget, barbeint og i et flagrende skjørt. Med verdens største smil. 
Jeg elsker å løpe. Jeg kan løpe hel tiden. Det gjør meg så lykkelig.     

Flere liter vann
10 år gamle Kila Hirpo bor i en frodig del av landsbyen Beseko i Eti-
opia, ca fem timer sør for hovedstaden. Midt på en grønn slette ligger 
huset hennes omringet av en maisåker, avokadotrær, falske banantrær 
og eukalyptustrær. 
Huset er bygget av leire, høy og trepinner, og rommer en stue og et 
soverom.  Det deler hun med besteforeldre, mor, to brødre og en 
søster. 
Jeg elsker dyrene våre. Kuene som gir oss melk, oksene som hjelper oss 
i åkeren og eselet som hjelper oss å bære. 
Hver dag henter hun vann både i elva og ved vannstasjonen. Vannstas-
jonen er en av 14 som landsbyen fikk av Kirkens Nødhjelp i fjor. Da ble 
det boret en 120 meter dyp brønn, og lagt 16 kilometer med rør inn til 
landsbyen.  

Det er tungt å bære, særlig i regntiden når det er så glatt å gå, forklarer 
hun, og viser oss jerrykanna hun bærer hver dag. 
Landsbyen fikk vann i september i 2018, men før det flyktet folk fra 

FASTEAKSJONEN 31. mars 2020
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landsbyen blant annet på grunn av sykdommer de fikk av vannet. 
Takket være rent vann holder hun seg frisk, har vann til matlaging, 
til kaffe og til dyrene. Med vannet hun henter i elva, som tidligere var 
eneste vannkilde, vasker hun nå klær og hus. 

Toppkarakterer i alle fag
Kila går i fjerde klasse, og hun er så glad i å gå på skolen at hun vil bli 
lærer. Det er nemlig en smart ung dame vi har med å gjøre. Hun får 
toppkarakter i alle fag. Skolen er viktig for at vi skal utvikle oss og få en 
utdannelse. Jeg vil studere på universitetet, forklarer hun. 
Når hun blir stor vil hun bo i en frodig storby, hvor hun skal lære bort 
matte. Jeg vil at alle skal bli like glade i matte som meg, smiler hun. 
Og er det for mye stress i hverdagen, vet hun hva hun skal gjøre. Da 
løper jeg fra alt stresset og alle arbeidsoppgavene mine. Det er så fint. 

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Kila og andre skal få rent vann trengs det hjelp fra mange norske 
frivillige. Hvert år er tusenvis av frivillige med på å samle inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaksjonen. Det er nettopp 
disse pengene som gjorde det mulig å levere rent og trygt vann i Etio-
pia. For Kila og tusener av andre mennesker har dette vært livsviktig 
hjelp. Også i år skal frivillige over hele Norge være med på å samle inn 
penger til brønnboring, latrinebygging og andre tiltak som redder liv 
rundt om i verden. 
DU kan bidra når Gand sokn skal gjennomføre årets aksjon tirsdag 
31.mars, enten ved å være bøssebærer eller å gi penger til innsamling-
saksjonen. 
Kontakt diakon Magne Bjåstad om du har mulighet 

Forestillingen nÅde får du med deg i gand kirke 
fredag 14. februar kl. 19.00. billetter: 200kr i døren.



Dette skjer i Julebygda:
- Dametreff i kapellet, onsdag 29. januar kl.19.00. Nytt fra India med 
Margunn Håland.

- Steinar Harila har møter i Malmheim Bedehus fra torsdag 30. jan – 
søndag 2. feb, kl. 19.30.

- Indiabasaren på Malmheim bedehus, lørdag 15.februar kl.14.00.

- Kåre og Paul Aano kommer på besøk til Malmheim Bedehus lørdag 
21. mars kl. 14.00. 
Mat og drøs. Velkommen!

- Menighetsweekend! 
Familiekomiteen i Julebygda kapell ønsker å ha en menighetsweekend 
i høst. 
Meld din interesse allerede nå til kapellan Håvard Høie.

- Søndagsskolen i Julebygda kapell: følg med på facebook for oversikt 
over søndagsskole-datoer. 

“Kirkens SOS er for meg et raust rom, åpent for alle – 
alltid. En møteplass hvor livets realiteter tåles og tas 

imot, uten krav til en rett tro eller et riktig levd liv.” 

Nytt innføringskurs for frivillige medarbeidere starter i Stavanger den 4. mars 2020

rogaland@kirkens-sos.no  eller  971 70 995
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          Av Hanne Bolstad

Bli med på en kveld som vi kaller “Samlivsskulen” 6. februar, kl 19.30
Du er hjertelig velkommen til en spesiell kveld om samliv, sammen med 
radiokanalen pTro.
Samliv kan gi mange gleder og utfordringer, og pTro vil snakke sant om 
både liv og tro. Derfor har pTro over tid hatt program som kalles Sam-
livsskulen, en samtale mellom par-terapeut Egil Rise og Anne Birgitte 
Lillebø Bøe. 
Denne kvelden vil du få en «live» samlivsskole med disse to. Det blir 
også foredrag om samliv ved par-terapeut Egil Rise basert på forskning 
og egne terapeut-erfaringer.
Tema er: Hva skaper livslange samliv.
En del av kvelden blir konsert med Anne Birgitte, Dagfinn Egeland, 
Vidar M. Bakke og Kristin S. Spanne. Det er velkjente stemmer både fra 
gudstjenester, møter, radio og konserter.
Det er fri entre på dette arrangementet, men det blir tatt opp en gave til 
pTro.
Målgruppe for kvelden er alle!
Kjærester, nygifte, godt voksne og de som veileder andre.
Fint om generasjonene kan møtes rundt dette tema!

Hva skaper livslange samliv?



Gand konfirmanter, blir 
konfirmert i Gand kirke:

Søndag 26. april kl. 11
Silje Sørheim Godø
Thore Aardal
Sara Bakkene
Iselin Jonassen Ellingsen
Tobias Baer Hakkebo
Martine Mikkelsen Helmichsen
Pauline-Elida Hetland
Andreas Vagle Holen
Niclas Lervold Laland
Lene Skretting Markhus
Marcus Alexander Rettedal Mella
Helene Gretha Mjølsnes
Eline Mæland
Elise Brooke Møller
Erle Nermoen Nilssen
Kevin Sandsmark
Sander Sola
Jonathan Kristiansen Solheim
Veronica Knutsen Thorske
Mina Roaldsøy Tjetland
Sander Vagle
Mathilde Falnes Wedøe

Lørdag 2. mai kl. 11
Ingvild Øverland Blikra
Eline Helgestad
Ella Sandsmark Hansen
Emilie Rettedal
Hamilton Minet
Ida Emilie Nese Stangeland
Ine Andrea Vold Kristiansen
Kira Fjelltun Moen
Mads Sandanger Rydland
Malin Kleppe
Marcus Bech Larsen
Markus Aleksander Moen

Konfirmanter i Gand, 
Julebygda og Ganddalen 

Marlin Ingvaldsen
Marta Josefine Hjulstad
Matea Stredet Johansen
Nathalie Skjeldal
Sanne Schjølberg
Sebastian Skjæveland Haga
Sigrid Bøe
Silje Hamran Skjæveland
Steffen Adrian Lima
Thea Thorsen
Tonje Alise Fiveland
Viktor Fjogstad Kvalbein

Lørdag 2. mai kl. 13
Fredrik Sung Karlsen
Brage Kristoffersen
Daniel Øyvind Veltman
Elina Edvardsen ElAmraoui
Emil Kyllingstad-Knudsen
Endre Maldal
Eskil Norbakken
Håkon Aarbakke
Heine Borgenvik Mjaaland
Jens Bertelsen
Jesper Hansen
Julian Lillejord Ahsam
Karoline Tørring
Kathrine Ly Bertelsen
Leander Håstø Rasmussen
Magnus Godtfred Moss
Marcus Ødegård
Martin Leitermeier Årsvoll
Nicolai Broek
Runar Byre Jakobsen
Simen Eilevstjønn
Stine Skretting Opsahl
Tora Johnsen Etterlid
Tuva Asserson

Julebygda konfirmanter, blir 
konfirmert i Julebygda kapell:

Søndag 3. mai kl. 11
Maria Øvstebø
Anna Eirin Bjørknes
Vegard Johan Djupvik
Syver Hyldbakk
Erlend Nysveen Ropeid
Silje Marie Veim Stangeland

Ganddalen konfirmanter, i samarbeid 
med ByMenigheten, blir konfirmert i 
Gand kirke:

Lørdag 9. mai kl. 10.30
Brage Marinius O. Årsland
Brianna T. Ompad
Emil D. Nebdal
Emil Kristiansen
Gina Djuvsland
Hanne Pettersen
Ingeborg Eide Ormel
Isak Holiløkk Hansen 
June Eiane
Kari Osmundnes
Maria Øvstebø
Markus Andreassen
Nora Ravndal 
Per Christian Sviland
Ronja H.S. Pedersen
Sander Eide Sørensen
Sara Gravås
Sean Kinden
Thea Karine Vien
Thomas Nordbø
Tobias S. Svendsen
Tommy Tytland
Vetle Haar

Foto: André EideFoto: Bo Mathisen
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Gand Kirke
Vi har åpent kontor hver dag fra 
kl. 09:00-15:00. Tirsdag kl.10:30-15:00 
(fordi vi har stabsmøte fra 09.00 - 
10.30)

Henvendelser vedr. dåp, vigsler, begravelser 
og attester rettes til:
SANDNES KIRKEKONTOR
Tlf 51 97 47 70
Adresse: Storgata 48 (Aftenbladbygget, 3. 
etasje),  4307 Sandnes

GAND KIRKE Adresse: Juvelveien 4, 
4318 SANDNES
Tlf. 51 60 38 40 Fax: 51 60 38 41
Internett: www.gand.no
E-post: gand@sandnes.kirken.no
Kontonr: 3250 07 05093

Arve Oftedal
 Leder av menighetsrådet
e-post: arve.oftedal@lyse.net
959 32 774

Hanne Bolstad
Daglig leder 
E-post: hb324@kirken.no
51 60 38 44 / 928 49 086

Astrid Harbo
Sokneprest: 
E-post: ah659@kirken.no
975 06 151

Håvard Høie
Kapellan
E-post: hh629@kirken.no
51 60 38 58 / 452 28 709

Margrete Haualand
Kateket 
E-post: mh542@kirken.no
51 60 38 50 / 952 62 949

Bengt Norbakken
Kantor   
E-post: bn456@kirken.no 
51 60 38 46 / 922 68 196 

Magne Bjåstad
Diakon
E-post: mb433@kirken.no
51 60 38 43 / 993 77 242

Ruth Bråtveit
menighetspedagog
E-post: rb693@kirken.no
51 60 38 51 / 472 59 486

Catti Eide
Ungdomsleder
E-post: ce485@kirken.no
51 60 38 45 / 916 93 462

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Tlf: 51 60 38 49 / 489 97 125
E-post: mb389@kirken.no

Siri Ueland Chancy
Barnearbeider
Tlf: 51 60 38 42 / 988 93 047
E-post: sc695@kirken.no

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf:  455 00 815 

Julebygda kapell
Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

Torbjørn Dobbe
menighetsutvalg leder Tlf. 92030892
e-post torbjoernd@yahoo.no

Vil du bli kirketjener i Julebygda kapell? 
Søknadsfrist 5.feb. Se nav.no/stillinger»

Ganddalen Menighet
Christoffer Owe 
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
Tlf: 950 43 085
E-mail: christoffer.owe@cosoft.org 

Tracy Rishton
Menighetsprest
Tlf 948 99 582.
E-mail: E-post tr966@kirken.no  

Kontaktinformasjon:

TILSTEDE - GanD mEnIGhETSbLaD
ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

Mac-operatør: Oddbjørn Myklebust
E-post: tubb@tubb.no 
trykk: Lura Trykkeri

Frist neste menighetsblad
Deadline for neste blad 12. mars. og 

utgivelse 30.mars
 www.Gand.no

Redaksjonskomite: : Øystein Bjaanes Lemvik, 
Hanne Bolstad.

Forsidefoto:  Bo Mathisen

Bankgirokonto: 3250.07.05093

Zoey Synnøve Johanson
Malin Pettersen Lima
Andreas Dahl
Therese Vollum Haaland

Lørdag 9. mai kl. 12.30
Adrian Eitrheim
Alexander Forsmann-Kilgreen
Arne Høyland Ollestad 
Camilla Øglend
Ella Rise
Guro Valen
Hanna Huseby
Herman Holter 
Ingrid Alice Haugen
Ingvild Malmin
Julie Mosvold
Liva Bjørgen Jensen
Lotte Bjelland Barsnes
Mads Myland
Maja Nesdal
Marcus Vikeså Andersen
Maren Kalstø Dyhr-Nielsen
Milla Sofie Hansen
Sander Aanestad Dragsund 
Thale Høie
Thea Kalstø Dyhr-Nielsen
Thomas Nikkolai Brekke
Vilde Egeland Sayo
Ådne Lauvås

Lørdag 9. mai kl. 14.00
Alexander Wilberg Brandt
Alice Saurdal
Andreas Tjeldflått Kvalbein
Daniel Braut
Daniel Spanne
Emilie Pettersen
Fredrik Løvold-Sæther
Ingrid Sigurdsen
Ingrid Sofie Vignes
Isabell Christin H. Brattetaule
Jon Olav Eriksen Hansen
Kaja Eide Bakke
Kristoffer Skjæveland
Lena Olsen Egeland
Maja Tornes Lundsten
Mathias Sørseth 
Nora W. Waage
Oliver A. Heigre
Sander Elias Tveit
Sara Gorgas
Sivert Grimsby Vignes
Sondre Lovin Solgård
Thea Dragsund
Thomas Håland
Tobias Drangeid Brekken 
Jesper Torland
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BIBELUKA 2020
Sandnes 9-16.2 

  9.2   Bibeldagsgudstjeneste / Lokale menigheter
10.2   Simply the Story / Hana kirke, 19.00
          Et spennende kurs i bibelbruk 
           v/Anne Kristin Aasmundtveit
11.2   Bibelfortellingskveld / Klippen, 20.00
          En kveld med god, gammel bibelhistorie krydret med 
           sang v/Anne Kristin og Sven Aasmundtveit
12.2   Hverdagsmesse / Sandnes kirke 14.00
11.2   Bibelmaraton / Sandnes kirke 15.00-19.00 
14.2   Bøkenes bok - hvordan har Bibelen preget vår kultur?     
          / Sandnes bibliotek, 19.00
           Hva har Bibelen betydd for teknologisk utvikling gjennom 
             tidene?  v/Bibelselskapets generalsekretær Paul Erik Wirgenes
13.2   Bibelmaraton / Sandnes kirke 14.00-19.00
14.2   Nåde / Gand kirke, 19.00  v/ Ryfylke Livsgnist
           Bibelmaraton / Sandnes kirke 13.00-19.00
15.2   Bibelfrokost / Frelsesarmeen, 09.00
          Bibelmaraton / Sandnes kirke 13.00-16.00
16.2   Soul Church / Fredheim Arena 16.30
           Et familiearrangement med Soul Children
16.2   Himmelsk Lapskaus / Høyland kirke, 19.30
16.2   Økumenisk festgudstjeneste /Bogafjell kirke, 11.00

Les mer på Facebook.com/BibelukaSandnes

Bibeluka støtter Bibelselskapets arbeid i Kina. Send SMS 
«Kina» til 26606 og du får muligheten til å gi en valgfri 

gave via VIPPS eller telefonregningen.
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se vår hjemmeside www.gand.no for se-
mesterprogram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov.
Datoer våren 2020: 30.januar, 27.februar, 26. 
mars (Konsert med Hå-rock), 30.april og 28.mai 
(sommeravslutning)
 
stikk-innom
Stikk innom i Kirkestua, for alle pensjonister eller
andre som er hjemme på dagtid. Samlinger hver
torsdag kl. 10-12.
 
søndagsskolen
Det er søndagsskole de fleste søndager i Gand
kirke. Søndagskolen begynner kl. 11.15 og er 
ferdig ca. kl. 12.00. 
Barna er inndelt i aldersgrupper: 3-5 år, 1.-4. 
klasse, 4.-7. klasse (MINI-Krik).
Kontaktperson Ragnhild Nedrelid 988 84 587
 
korene i gand kirke
Kontaktperson;
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
Knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00
For barn i alderen 1-4 år sammen med en voksen.
GGmini tirsdag 17.00-17.45
For 4-åringer til 2.klassinger.

GGjr tirsdag 18.00-19.00
For 3.-6. klassinger.
Ungdomskoret GG onsdag 14.45-16.00
For 7.klassinger og oppover.
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30
For voksne i alle aldre.
Gospelkoret Abraham, mandag kl.19.30
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202
 
Åpen familie
Samlinger for store og små familier.
Fredagstaco og Søndagsturer. 
Se facebook Åpen familie i Gand.
 
Junior-nikko
Klubb for 5-7 klassinger. Annenhver søndag kl. 
18-20 i oddetallsuker. 
Kontaktperson: Eirik Tvedt, mob: 41410648.
 
nikko
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for 13-18-årin-
ger.
Kontaktperson Sander H. Vastvedt 455 00 815.
Se facebook Ungdomsarbeidet i Gand.
 
gand-speideren
se www.gandspeiderne.no.
Kontaktperson Irene Volden tlf: 936 13 757
 
kRik
For info, kontakt leder Carl Jakob Rørvik.
E-post: carl.rorvik@gmail.com
 
Forbønn, Fredagsgruppe og bønn for syke:
Hver fredag i bønnekapellet.
«Fredagsgruppen» er en bønnegruppe for kvinner 

fredager i partallsuker kl.11-12. 
Har du lyst å være med, kan du kontakte diakon 
Magne Bjåstad tlf.51 60 38 43.
«Bønn for syke» er et tilbud til de som ønsker 
forbønn for seg selv eller noen de kjenner. 
Oddetallsuker kl. 11-11.30. Møt opp eller send 
melding til diakon Magne.
 
sorggrupper
Vi tilbyr bl.a. egne sorggrupper for menn, der en 
kan lage noe/ være kreativ og samtidig være i et 
medvandrer-miljø. 
Ta kontakt med diakon Magne!
 
internasjonal cafe
Hver onsdag kl 16-18 på BådeOg. 
Billig mat og verdifulle samtaler. Se facebook 
Internasjonal Cafe Sandnes.
Vi arrangerer en flerkulturell vennemiddag og 
busstur i løpet av våren (se info om påmelding på 
hjemmesiden etterhvert).
Prosjektet kalles «kjennskap, vennskap og 
fellesskap»
 
internasjonal gruppe for kvinner og barn
Internasjonal gruppe for kvinner og barn i 
kirkestuen.
Oppstart 30.jan. Kontaktperson Ragnhild Mestad 
404 06 012
 
Fasteaksjonen er tirsdag 31.mars kl 17.30.
Temaet er «Sammen redder vi liv» og vi trenger 
mange bøssebærere i vår menighet!
Kontakt diakon Magne, eller kateket Margrete.

Døpte:
Filip Andreas Paulsen Barane
Magnus Solheim
Julie Angelskår Haualand
Sofie Wergeland
Ada Sandved
Linnea Dordaa
Celine Haaland
Sander Aarskog Nesse
Even Theimann-Johannessen
Maja Sofie Barmen-Valentinsen
Emily Hønsi Holm
Sigurd Berge

Mia Skogerbø Barsnes
Emilian André Hegerland
Milian Sundkvist-Vold
Sander Tytingvåg
August Olsen Krogh
Abel Ravndal In`t Veld
Clara Martine De la Paz Stanwick
Julie Winkels Brynjulfsen
Alexander Christian Takla
Eira Voll Kviljo
Freja Slettemoen Byberg
Ingrid Øvrebø
Livar Tjelta
Sunniva Todnem

Døde: 
Margit Kristoffersen
Kari Maria Sigurdsen
Thorstein Otto Engelsgaard
Per Arild Kastmann
Torleif Danielsen
Alma Kranzmann
Jakob Sira
Gudmund Tjetland
Bjørn Jåtten
Astri Nilda Frafjord
Ada Irene Skei Gramstad
Arne Mons Hamre

Eli Johansen
Sigmund Håkon Munkejord
Klara Amalie Sola

Vigde:
Maria Lyngsnes og Glenn Haugsengen
Kjellaug Aarebrot og Thomas Bauger
Bjørg Cornelia Nordvall og Sondre 
Mikkelsen

www.gand.no
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Stafettpinnen er en ny spalte i Tilstede som har som mål å presentere mennesker i vårt lokalområde. Hver person som blir 
intervjuet, blir utfordret til å sende stafettpinnen videre til noen som de av ulike grunner synes skiller seg ut i mengden.

Stafettpinnen

Han ble utfordret i forrige blad 
av Ole Tørring, lærer på Sand-
ved skole. Årsaken til at nettopp 
Tormod G Rossavik fikk gleden 
av å få Stafettpinnen, var fordi 
lærer Tørring mente han har et 
engasjement for innvandrere 
som vi alle kan lære noe av. 

Denne gangen er det 
tormod Gilje rossavik 
som holder i stafettpinnen! 

Redaksjonen tar seg den frihet å reklamere 
litt for Tormod sin instagram-konto «tor-
modross». Her vil du se presentasjoner av 
folk fra hvert av de 137 nasjonene som bor i 
Sandnes kommune. 

I tillegg til å være genuint interessert i folk og 
verden, er Tormod til daglig lektor ved Vågen 
Videregående skole. Der underviser han i 
medier og kommunikasjon. Tormod sitter i 
det nye menighetsrådet i Gand til tross for at 
han bor på Austrått. Det liker vi!

La oss bli bedre kjent med Tormod!

Hvem ville du helst spandert en is på, og 
hvorfor?
Donald Trump, han treng å kjøle seg litt.

Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor?
Det er mange steder eg gjerne skulle reist 
tilbake til, men viss eg kunne reist både i 
sted og tid kunne det vore ganske kjekt å få 
med seg Berlinmurens fall 9 November 1989, 
ved å gå over Bornholmer Strasse frå aust til 
vest-Berlin ca klokka 23:30.

Hva skulle du ønske det ble snakket mer 
om?
Integrering, ignoranse og smålig grådighet.

Hva gjør du når du skeier ut?
Eg har bestemt meg for at eg eingang skal 
skeie ut med kjøpe meg ein 1967 TVR Tus-
can V6.

Hvilken salme / lovsang liker du godt, og 
hvorfor?
Det er kanskje litt highbrow, men eg er veldig 
glad i Bach, og hans motetter er noko av det 
vakraste eg veit. 

Hvem inspirerer deg, og hvorfor?
Gode komikere, fordi dei kjem ofte opp med 
nye vinklar og tankar om ting eg tenker på 
og er opptatt av.

Hvilken ting redder du først hvis huset ditt 
brenner?
Heilt klart telefonen, så kunne eg ringt 
brannvesenet.

Hvilke gode egenskaper har du?
Eg er beinhard optimist inntil det latterlige.

Hva ville du bli da du var liten?
Då ville eg bli misjonær. Siden eg alltid har 
vore veldig glad i å reise, var det den jobben 
eg tenkte eg kunne få reise mest med. Langt 
vekk, til der som lysbildene som blei vist på 
bedehuset var tatt. 

Hva hvis det var sommer hele året?
Ingen protest. Eg elsker sommer!
 
 
TIL SLUTT:
Hvem sender du stafettpinnen videre til, og 
hvorfor?
Mirjam Engelsvold, rett og slett fordi hu er ei 
av dei kulaste damene i Gand menighet!

Tormod Gilje Rossavik.

Instagram:
tormodross



Søndag 5. april – Palmesøndag. Joh. 12, 
12-24
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken, GG mini og GG jr.  
Takkoffer til egen menighet.

Julebygda kapell 
Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. 
Velkommen til søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 26. januar – 4. søndag i 
åpenbaringstiden.  Luk. 18, 35-43
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.  
Håvard Høie, Ingvar Lygren, MIDTi 3. klasse 
- Tårnagenter.  Takkoffer til egen menighet.

Søndag 9. februar – Såmannssøndagen.  
Luk. 8, 4-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  
Astrid Harbo, Ingvar Lygren. Takkoffer til 
Bibelselskapet.

Søndag 23. februar – Fastelavnssøndag.  Joh.  
17, 20-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard 
Høie, diakon Magne Bjåstad, Ingvar Lygren.  
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 8. mars – 2. søndag i fastetiden.  
Matt. 15, 21-28
Kl. 11.00 Gudtjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie, Ingvar Lygren.  Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag.  
Luk. 1, 26-38
Kl. 11.00  Familiegudstjeneste med nattverd.  
Håvard Høie, Ingvar Lygren, MIDTi 5 og 
MIDTi 6. og 7. klasse - Lys Våken. Siri Ueland 
Chancy. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 5. april – Palmesøndag.  Joh. 12, 
12-24
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard 
Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer til egen 
menighet.

Ganddalen 
menighet
Gudstjenester i aulaen på Lundehaugen 
Ungdomsskole oddetallsuker kl. 11.00. 
Nattverd, søndagsskole, KRIK og kirkekaffe 
hver gudstjeneste.
Takkoffer til egen menighet, hvor 10% går til 
misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag 2. februar – 5. søndag i 
åpenbaringstiden.  Mark. 2, 1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste søndagsskole & KRIK. 
Tracy Rishton.

Gand kirke
Søndag 26. januar – 4. søndag i 
åpenbaringstiden.  Luk. 18, 35-43
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken, GG junior, MIDTi 
3. klasse, Tårnagent. Takkoffer til egen 
menighet. 

Søndag 2. februar – 5. søndag i 
åpenbaringstiden.  Mark. 2, 1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Håvard 
Høie, Bengt Norbakken, Gand kirkekor.  
Takkoffer til Crux.

Søndag 9. februar – Såmannsøndagen.   
Luk. 8, 4-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn.  Håvard Høie, Bengt Norbakken.  
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 16. februar – Kristi forklarelsesdag.  
Matt 17, 1-9
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken. Inger-Elin 
Hetland, sang. Takkoffer til IKO.

Søndag 23. februar – Fastelavnssøndag. Joh. 
17, 20-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo, Harald Westermoen. Takkoffer til 
egen menighet.

Søndag 1. mars – 1. søndag i fastetiden.  
Matt. 4, 1-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og 
nattverd. Håvard Høie, Bengt Norbakken. 
Gandsemblet. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 8. mars – 2. søndag i fastetiden. 
Matt. 15, 21-28
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken, GG mini, 
MIDTI 4, utdeling barnebibel.  Takkoffer til 
Stefanusalliansen.

Søndag 15. mars – 3. søndag i fastetiden. 
Luk. 11, 14-28
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn.  Håvard Høie, Bengt Norbakken.  
Takkoffer til Y’s Men.

Søndag 22. mars – Maria budskapsdag.  
Luk. 1, 26-38
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken, Gand kirkekor.  
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten. 
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 29. mars – 4. søndag i fastetiden.  
Joh. 11, 45-53
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken. Gandsemblet. 
Takkoffer til Byprestenes arbeid.

Gudstjenesteliste Kirkeskyss 20kr t/r. Søndager unntatt skolens ferier. NB! Ring 51603849 eller 48997125 
og bestill kirkeskyss innen torsdagen kl. 13.

Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste søndager, unntatt skolens ferier.

Søndag 16. februar – Kristi forklarelsesdag.  
Matt 17, 1-9
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med MIDTi-1.
klasse Kirkerotter. Tracy Rishton, Ruth 
Bråtveit.

Søndag 1. mars – 1. søndag i fastetiden.  
Matt. 4, 1-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole & 
KRIK. Håvard Høie.

Søndag 15. mars – 3. søndag i fastetiden.  
Luk. 11, 14-28
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Tracy Rishton.

Søndag 29. mars – 4. søndag i fastetiden.  
Joh. 11, 34-53
Kl. 11.00 Gudstjeenste med søndagsskole & 
KRIK. Tracy Rishton.
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*Med forbehold om endringer 
For oppdatert liste se kalender på www.gand.no *

støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Sigmund Håland

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård
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Temakveld: Trosforsvar
Gand kirke, torsdag 12.mars, kl 19.30

                 Bjørn Are 
                Davidsen

«Kristen tro - i vitenskapens tid»
Både troende og tvilende, ungdommer og voksne 

er hjertelig velkommen.
Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

Bjørn Are Davidsen er forfatter og foredragsholder, og 
utdannet sivilingeniør. Han er en entusiast med interess-

er i spekteret fra teologi til tegneserier.
Følg oss på facebook eller gand.noFoto: Gunn Heidi Dybdahl «Sansen for det hellige»

Gand Y’s Men’s Club takker alle som 
kjøpte juletre ved Gand Kirke og 
dermed støttet Gand KFUK-KFUM-
speiderne og Gand Y’s Men’s Club 
sitt arbeid for barn og unge i soknet.  
Gand Y’s Men’s Club inviterer lag og 
organisasjoner som driver med barne 
og ungdomsarbeid til å søke om økon-
omisk støtte til sitt arbeid. 

Gand Y’s Men’s Club’s «Juletresalg gave»
Søknadsskjema fås ved å sende forespørsel på 
e-post til alfred.alsaker@lyse.net
Ferdig utfylt søknadsskjema sendes:
Som e-post til Gand Y’s Mens’s Club v/se-
kretær: Alfred Alsaker
alfred.alsaker@lyse.net

Søknadsfristen er satt til 16/2-2020. Tilde-
ling skjer innen 15/3-2020 og vil bli annon-
sert i menighetsbladet i Gand sokn.

Vårprogrammet 2020 Gand YMC
Møtestart 19:30 i kirkestuen Gand Kirke

Mandag 6/1  Klubbmøte Håvard Høie «Erfaringer som Prest i Nord Norge»
Mandag 3/2  Klubbmøte Ingeborg Mongstad-Kvammen «Bibelselskapet/VID»
Mandag 2/3  Bedriftsbesøk Vitenfabrikken, Omvisning i Øglænd avdelingen
Mandag 23/3  Klubbmøte Årsmøte, Planlegging
Mandag 27/4  Klubbmøte Helge Simonnes «Uthuler populistisk politikk kristendommen»
Mandag 18/5  Klubbmøte Bergknapp, Bedriftspresentasjon
Mandag 8/6  Klubbmøte Bymenigheten, Før – Nå – Fremtiden
Helgen  19-21/6  Besøk  fra Vennskapsklubb, Danmark/Herning



Trosopplæring «MIDTi» - 
Gand sokn våren 2020

MIDTi0: Babysang: Gand kirke onsdager 
fra 15.01. Ganddalen onsdager på Lunde 
BOAS fra 15.01. Julebygda torsdager fra 
12.mars. 
Dåpsamlinger kl. 18.00 - 19.30 i kirkestua. 
29.01. 19.02. 25.03. 29.04. 27.05. 17.06. Egen 
innkalling.
     
MIDTi4: 4-årsfest og utdeling av bar-
nebibel for barn f. 01.01. -30.06. 2016. Gand 
kirke 5. og 8. mars, Ganddalen 23. og 26. 
april. Julebygda i oktober.

MIDTi5: Faste- og påskeverksted. 
Julebygda 18. og 22. mars, for 2015-kullet på 
Malmheim og Soma.

MIDTi 1. klasse: Kirkerottekurs 
for 2013-kullet. Gand kirke: Åtte torsdager fra 
16.01. Ganddalen: 14.-16.02.  Julebygda ka-
pell: For 1. og 2. klassinger (f. 2012 og 2013): 
21.04. 28.04. og 05.05. 

MIDTi 3. klasse: Tårnagenthelg 
i Gand kirke for 2011-kullet i hele sognet. 
25.-26.01.

MIDTi 4. klasse: Kode B 22.-24. 
juni, For 2010-kullet i hele sognet.

MIDTi11/12: Lys Våken for 6. og 
7.klassinger. Julebygda kapell 21.-22. mars.  

MIDTi 7. klasse: Skillz. Leir på 
Nordlys, Alsvik, 24.-25.04, for 2007-kullet i 
hele sognet.

MIDTi 8. klasse: Informasjons-
møte for nye konfirmanter (f. 2006) og 
foresatte 18.mars. For konfirmanter fra 
Gand og Julebygda.

MIDTi 9. klasse: After konf-we-
ekend til Ognatun 23.-24. mai for 2005-kullet 
i Gand og Julebygda.

For mer informasjon om tiltakene og påmel-
ding: www.gand.no./MIDTi.
Tilbudene er åpne for alle barn/ungdom i 
aktuell aldersgruppe.

se menighetsbladene 
på nett!

Du kan søke og bla i alle de tidligere 
menighetsbladene fra Gand.

Viste du at første blad ble gitt ut i 1969?
Gå til gand.no/menighetsblad 


